er die Oder- und Wartheniederung in Polen. Nachdem der R1
die Marienburg links und die Masurische Seenplatte rechts zurückgelassen hat, trifft er bei Königsberg auf einsame Ostseestrände.
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van Estland willen ontdekt worden, alvorens het einddoel Sint-Petersburg te bereiken. Op iedere etappe wachten veelvuldige indrukken, ervaringen en ontmoetingen — tijd om op weg te gaan!

HET FIETSROUTENETWERK
VAN DUITSLAND.

Nedersaksen
Solling-Vogler-Region im
Weserbergland e. V.
Touristikzentrum
Lindenstraße 8
37603 Holzminden-Neuhaus
Tel. +49(0)5536 960970
info@solling-vogler-region.de

De D-routes 1 t/m 6 lopen van West naar Oost, de D-routes 7 t/m 12 van
Noord naar Zuid en verbinden deze met elkaar. Oorspronkelijk gestart
als „D-netwerk”, maakt het fietsroutenetwerk van Duitsland deel uit
van de activiteiten van het „Nationale fietsverkeersplan 2002 tot 2012”
van de Bondsregering. In het fietsroutenetwerk van Duitsland zetten de
federale overheid en de deelstaten zich gemeenschappelijk in voor
overkoepelende standaarden en een hoog kwaliteitsniveau in het fietstoerisme.

Bad Belzig

De D-route 3 is het deel van het Europafietspad R1 van
de Franse Kanaalkust tot aan Sint-Petersburg.
Hij maakt tegelijkertijd deel uit van de Eurovelo-route 2
(Capitals Route) van Dublin naar Moskou.

Dwars door Duitsland

D-Route 3
Samen de veelzijdigheid van Duitsland ontdekken

Saksen-Anhalt
R1 Koordinierungsstelle für
Sachsen-Anhalt
c/o TourismusRegion
Anhalt-Dessau-Wittenberg e. V.
Neustraße 13, 06886 Lutherstadt
Wittenberg
Tel. +49(0)3491 402610
info@anhalt-dessau-wittenberg.de
Brandenburg
TMB Tourismus-Marketing
Brandenburg GmbH
Am Neuen Markt 1, 14467 Potsdam
Tel. +49(0)331 2004747
service@reiseland-brandenburg.de
Berlijn
BERLIN infostore Touristinformation
Am Brandenburger Tor
Pariser Platz/Südliches Torhaus
10117 Berlijn
Tel. +49(0)30 250025
www.visitBerlin.de
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Het contrast met het bruisende stadsleven wordt
uw fietsreis op de D-route 3, het Duitse
gedeelte
van het Datum: ______
Gezeichn.:
____________
Operator: ____________________________
verder naar het oosten toe gevormd door de wijde landschappen van
Europafietspad R1. Tijdens 960 fietskilometers beleeft
de „Märkische Schweiz” en de Oderbruch, waar u bij Küstrin-Kietz de
u de veelzijdigheid van Duitsland: fantastische uitzichten,
grens met Polen bereikt.
landschappelijke verscheidenheid, kleurrijke cultuur

en zeven UNESCO-werelderfgoederen wachten langs het
traject op u.
Vanuit Vreden leidt de route u eerst door de vlakke cultuurlandschappen van het Münsterland. De heuvelachtige regio’s van het Teutoburgerwoud, Weserbergland en de Solling lokken met verrassende uitzichten
en schilderachtige plaatsen. In de Harz — die enkele hoogtemeters
te bieden heeft — zijn het juist de uitzichten van zijn beboste verhogingen, die u zich bijzonder zult herinneren. Van daaruit trekt u door de
Magdeburger Börde naar de Elbe met de UNESCO-werelderfgoederen
in Dessau-Roßlau en Lutherstadt Wittenberg en het biosfeerreservaat
Mittelelbe. Op uw weg richting Berlijn leert u de heuvels van de
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OVERIGE INFORMATIE.
Noordrijn-Westfalen
Arbeitskreis Europaradweg R1
c/o MÜNSTERLAND e. V.
Postfach 13 63, 48252 Greven
Tel. +49(0)2571 949392
touristik@muensterland.com

Het fietsroutenetwerk van Duitsland is een eenheid van twaalf langeafstandsfietsroutes, die alle regio’s van Duitsland met elkaar verbinden.
Alle D-routes leiden over bestaande langeafstandsfietsroutes en zijn zo
geselecteerd dat interessante begin- en eindplaatsen van een fietsreis
eenvoudig aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo wordt het mogelijk
om een fietsreis op veilige, comfortabele en ontspannende routes te
plannen, doordat meerdere rivier- of themafietsroutes zonder problemen
met elkaar gecombineerd kunnen worden. Het fietsroutenetwerk van
Duitsland moet de fundamentele kwaliteit daarvoor waarborgen en deze
in de komende jaren verder verbeteren. Serviceaanbiedingen, overnachtingsmogelijkheden of bezienswaardigheden van verschillende
toeristische fietsroutes worden door de D-routes aan elkaar gekoppeld
en zijn daardoor als nieuwe, overkoepelende aanbiedingen voor fietsreizigers te beleven.

Europafietspad R1
960 km vanaf het Münsterland
tot aan de Oder

Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club

Waar op de route u zich ook bevindt — geen enkele dag van uw reis zal
gelijk zijn aan een andere.

WWW.RADNETZ-DEUTSCHLAND.DE
WWW.EUROROUTE-R1.DE

02.04.12 17:37

D-ROUTE 3 EN EUROPAFIETSPAD R1 — LANDSCHAPPEN EN BEZIENSWAARDIGHEDEN

WWW.RADNETZ-DEUTSCHLAND.DE

Hoofdstadregio (Hauptstadt-

WWW.EUROROUTE-R1.DE

KWALITEIT OVER DE HELE LINIE.

region). Op een vlak traject gaat het
langs de Havelmeren in het „cultuurlandschap van Potsdam”, waar veel
bezienswaardigheden — o.a. uit het
UNESCO-werelderfgoed — op u wachten. Over de „agenten”-brug van Glienick heen fietst men naar Berlijn; in
de hoofdstad wordt overigens uitsluitend op fietspaden gereden. Net als bij een stadsrondrit liggen belangrijke bezienswaardigheden stuk voor stuk langs de route. Langs de Spree
leidt het pad uiteindelijk weer „de natuur in” naar de
 
Müggelsee.

DE UNIEKE FIETSREIS DWARS DOOR DUITSLAND! Met navigatie dichtbij de natuur, veilige begaanbaarheid, een perfect netwerk van fietsvriendelijke gastenbedrijven en servicestations zorgt de D-route 3 voor baanbrekende standaarden onder de langeafstandsfietsroutes van Duitsland. Ondervind op een traject van meer dan 960 kilometer door fascinerende landschappen, gastvriendelijke dorpen en bruisende steden, waarom Duitsland beschouwd
wordt als paradijs voor actieve vakantiefietsers.

Harz. Een golvende koers langs de noordelijke rand

   


(Teutoburger Wald).
Glooiende heuvels,
uitgestrekte weides
en kronkelende beekjes willen samen
met geschiedkundige
highlights verkend
worden op dit licht tot middelzwaar te berijden trajectdeel.
Het Hermannsmonument, de historische binnenstad van
Detmold met vorstelijk residentieslot, tal van historische
stadscentra en prachtige tuinen en kloosters vertegenwoordigen de veelzijdigheid van de regio.

www.radreisen-online.de
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Ministerium für Wirtschaft, Energie,
Bauen, Wohnen und Verkehr des
Landes Nordrhein-Westfalen
Jürgensplatz 1, 40219 Düsseldorf
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Niedersächsische Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
Friedrichswall 1, 30159 Hannover

tuurhistorisch gezien gekenmerkt
wordt door de schouwplaatsen van
de Reformatie, vormt de poort
naar de Fläming. Na een bezoek aan
het Lutherhaus, de Slot-kerk en het Melanchthon-huis
staan de toerfietsers in het natuurpark Hoher Fläming
dichte loof- en pijnboombossen, heldere beken en verborgen dorpjes te wachten. Via eenvoudig begaanbare
paden langs Middeleeuwse burchten komt men aan in
de kuurstad Bad Belzig.

ADFC-fietsroutekaart bladen 8-12, Bielefelder Verlag

Meer dan 200 fietsvriendelijke gastbedrijven langs het traject. Meer dan 5.000
in heel Duitsland. www.bettundbike.de

 

rz.indd

buch Europaradweg R1 — gedetailleerde
trajectbeschrijving Verlag Esterbauer ISBN-nr.
978-3-85000-129-8.
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SACHSEN-ANHALT

SACHSEN-ANHALT

Ministerium für Wissenschaft und
Wirtschaft des Landes Sachsen-Anhalt
Hasselbachstraße 4, 39104 Magdeburg

Ministerium für Landesentwicklung und
Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
Turmschanzenstraße 30, 39114 Magdeburg











 

Radreisen
Ausgewählte
der Welt.
Europa und

in Deutschland,

te komen. De hele route is goed verbonden met het langeafstands- en regionale vervoer van de Deutsche Bahn. Nadere
informatie vindt u op www.bahn.de/bahnundbike
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Bett+Bik
über freundliche
Fahrrad riebe
Gastbettschland
in Deu

reservat Mittelelbe). Bij Aken
stuit de D-route 3 op de D-route
10 / Elbefietspad en doorkruisen
deze alle twee het biosfeerreservaat Mittelelbe en het
parklandschap Dessau-Wörlitz. Hier wordt op indrukwekkende wijze aangetoond dat pure natuur en cultuurlandschappen in symbiose met elkaar kunnen functioneren. Boeiende architectuur: het Bauhaus in Dessau.

HEENREIS. Wij raden u aan om met openbaar vervoer
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Merenland OderSpree (Seenland Oder-Spree).
Langs een prachtig merenlandschap blijft de route ontspannend
vlak tot aan de voet van de „Märkische Schweiz”. In deze mooie
en afwisselingsrijke heuvel- en bergregio kan het echter voor
de fietser zo nu en dan inspannend worden. Als finale wordt
dan het eenvoudige traject aanbevolen door de Oderbruch aan
de Oder, samen met D-route 12 / Oder-Neiße-fietspad naar
Küstrin-Kiez.
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GPS-bestanden voor
etappes en het totale traject staan
gratis ter beschikking op
www.radnetz-deutschland.de
om door u gedownload te worden.
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Münsterland. Van Vreden naar Münster leidt de route
door idyllische veen-, heideen parklandschappen — een gevarieerd traject met een tamelijk eenvoudig profiel. Onmisbaar voor toegewijde fietsers is
de fietsstad Münster of een
bezoek bij de „collega’s in het
zadel” hoog te paard tijdens de hengstparades in de
herfst op de stoeterij Warendorf.



 



  

telandschap staan de toerfietsers idyllische dalen te
wachten, waar kleine rivieren en beken doorheen stromen. Het slechts in de (zeldzame) stijgingen deels
veeleisende traject leidt op een deel
van de D-route 9 / Weser-fietspad
door dorpen met schilderachtige gedecoreerde of overdadige Weser-Renaissance-bouwwerken. Höxter en Bevern
bieden van alles iets: herenhuizen
met bewerkte gevels en ook Slot Bevern
of Slot Corvey, met het bijna 1.200jarige vestingwerk.



Weserbergland. In een typisch middelgeberg-



van de Harz met een paar veeleisende hellingen,
die echter ook in alle rust volbracht kunnen worden.
Ter beloning vervolgens het verre uitzicht over het
voorland van de Harz, waar de UNESCO-wereldcultuurerfgoederen in de Hanze- en Vrije Rijksstad van Goslar
of in Quedlinburg al wachten. Naast de stedelijke culturele hightlights wordt in de Rammelsberg-mijn de
meer dan 1.000-jarige geschiedenis van het mijnwezen in
de regio „ter plekke in de
mijngang” verteld.





Uitgever: Deutscher Tourismusverband e. V.
www.deutschertourismusverband.de

Foto’s © Münster Marketing/Ralf Emmerich; Tourist Information Lippe & Detmold;
Weserbergland Tourismus e. V.; GOSLAR marketing gmbh; Stadtarchiv DessauRoßlau/Hertel; Horst Küttler; visitBerlin/Wolfgang Scholvien; Tourismusverband
Seenland Oder-Spree e. V.; Fotolia – mirpic, Cartografie © IDS 2012
02.04.12 17:37

